Santos Bevilaqua

Dezembro. 2020

no Análise Advocacia 500
Com imensa satisfação, comunicamos que, pelo 5º ano consecutivo, nosso escritório foi referenciado
como um dos mais admirados do Brasil, de acordo com a Revista Análise Advocacia 500, que
promove, anualmente, pesquisas detalhadas junto aos departamentos jurídicos das 1.500 maiores
empresas do Brasil.

O ESCRITÓRIO e seus advogados foram referenciados em diversas categorias da edição de 2020.
Santos Bevilaqua ﬁcou, novamente, em 1º lugar entre os escritórios mais admirados, por setor
econômico, na categoria Seguros/Abrangente.
Também, no Setor Econômico/Abrangente, ﬁcou em 2º lugar como mais admirado, na categoria
Borracha e Plásticos e em Serviços Especializados. Ficou em 5º lugar na categoria Financeiro.
Entre as 19 Especialidades/Abrangente ranqueadas, Santos Bevilaqua também ﬁcou em 1º lugar, na
categoria Operações Financeiras, bem como mais admirado em Regulatório e Previdenciário (3º
lugares) e em 4º lugar em Trabalhista.
2º lugar como o escritório mais admirado do Estado de São Paulo, na categoria abrangente.

ADVOGADOS: Dos setores avaliados, temos 3 dos advogados mais admirados, em 9 categorias
especializadas.
O sócio João Marcelo Santos foi citado entre os mais admirados em 2 especialidades/abrangentes
diferentes:Operações Financeiras (1º lugar) e Regulatório (2º lugar). Na classiﬁcação por setor
econômico, ﬁcou em 1º lugar em Seguros e em 4º lugar em Financeiro. Também foi classiﬁcado em
2º lugar entre os advogados mais admirados do Estado de São Paulo.
O sócio Juliano Nicolau de Castro, ﬁcou em 2º lugar na classiﬁcação por setor
econômico/abrangente, em Borracha e Plásticos.
O sócio consultor João Marcelo Carvalho, ﬁcou em 1º lugar no setor econômico/abrangente em
Serviços Especializados, em 5º lugar em especialidade/abrangente em Contratos Empresariais,
bem como classiﬁcado em 2º lugar entre os advogados mais admirados do Distrito Federal.
Sempre trabalhando juntos para o
aprimoramento dos nossos serviços,
agradecemos aos nossos clientes a
conﬁança e a forte parceria!

Da esquerda para a direita: Keila Manangão, Marco Bevilaqua, Juliano Castro,
João Marcelo dos Santos, Daniela Matos, Ana Paula Costa, Roberto Malta.
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